
फपन भेकोर आणण भोठा ऩूर  

  आमरयळ  रोक कथा 

भयाठी : अश्वलनी फले  



फपन  भेकोर  

एक आमरयळ याऺस  

फपन ची ऩत्नी,  
सफा 

येड  भॅन,  

एक स्कॉटिळ याऺस  



एके काऱी एक आमरयळ याऺस  
होता. त्माच नाल होत ं- फपन  भेकोर. 

त्मारा स्कॉिरडं भध्मे याहणाऱ्मा 
याऺसांळी रढामरा आलडत असे. 
म्हणून त्माने आमयरडं त ेस्कॉिरडंच्मा 
सभदु्री भागायलय दगडांचा एक ऩरु तमाय 
केरा. 



एक टदलस, फपनने  एका स्कॉटिळ  

याऺसारा येड भॅनरा रढण्माचे आव्हान टदर.े  
जेव्हा येड भॅन सभदु्री भागायलय फांधरेल्मा 
दगडी ऩरुालरून चार ूरागरा, तवे्हा फपनच्मा 
रऺात आर ंकी स्कॉटिळ याऺस खयच 
त्माच्माऩेऺा भोठा आणण ताकदलान आहे.  
भग फपन  रऩण्मासाठी आऩल्मा घयात ऩऱारा. 



फपन घयात जालनू अघंोऱीच्मा िफात 
उडी भायरी. फपनची ऩत्नी सफाने फपनरा 
एका कांफळ्मा खारी झाकून िाकर.ं 
थोड्मालेऱान ंत्माच्मा दायालय कोणतयी 
जोयात आलाज केरा.  



 जेव्हा सफाने दयलाजा  उघडरा तवे्हा सभोय 
येड भॅन उबा होता. तो म्हणारा, “फपन कुठे 
आहे? भरा त्माच्मा फयोफय रढामचे” 

सफाने उत्तय टदर.े “फपन 
शळकायीरा फाहेय गेरा, ऩण तभुचे 
आभच्मा घयात स्लागत आहे. तमु्ही 
आत मा आणण थोड्मालेऱ लाि 
फघा.” 



सफाने घयाच्मा शबतंीरा िेकरेल्मा 
एका भोठ्मा झाडाच्मा पांदीकड ेफोि 
दाखलर.ं “तमु्ही फपनचे ळस्र श्जथे आहे 
ततथेच आऩरा बारा ठेला,” सफा येड 
भॅनरा म्हणारी. 



भग सफाने  येड भॅन साठी एक भोठी 
ऩोऱी केरी. ततने ऩोऱीत एक बांड ं
रऩलनू ठेलर.ं जेव्हा येड भॅनने  बांड ं
तोडण्माचा प्रमत्न केरा तवे्हा त्माचा दात 
तिुरा. सफाने हसत म्हिर,ं “ही ऩोऱी 
फपनरा खूऩ आलडत.े” 



 त्मानतंय  सफाने  येड  भॅन रा 
एका ड्रभभध्मे दारू टदरी. “हा कऩ 
फपनरा खूऩ आलडतो,”  सफा 
म्हणारी.  

 “माचा अथय फपन खूऩच भोठा 
असेर,” येड भॅन घाफरून म्हणारा. 



 तवे्हा  सफा  येड भॅनरा म्हणारी आता ततरा 
आऩल्मा भरुांना खामरा घारामरा रागेर. ततने 
आंघोऱीच्मा िफात फपन साठी एक ऩोऱी पेकरी 
आणण फपन घोंगडीच्मा खारी रऩनू याटहरा. येड 

भॅनरा लािर ंकी फपनच सफाचा भरुगा आहे.  



त्मानतंय  येड भॅन घाफरून 
यडत ततथून ऩऱारा, “जय 
भरुगा एलढा भोठा आहे तय 
त्माचे लडीर फकती भोठे 
असतीर?” 

तो ऩऱत ऩऱत सभदु्री 
भागायलयच्मा दगडी ऩरुालरून 
स्कॉिरडंरा ऩयत गेरा. 



भॅन 

 त्मानतंय फपनने अघंोऱीच्मा िफ भधून 
उडी भायरी आणण येड भॅनचा ऩाठराग केरा. 
भग फपनने दगडांनी केरेरा ऩरू तोडून 
िाकरा, म्हणजे सभदु्री फकनाऱ्मालय पक्त 
िोकदाय दगडच याहतीर.  



अनेक ऩायंऩरयक कहाण्मांभध्मे एक 
शळकलण रऩरेरी असत.े मा कहाणीत सदु्धा 
एक शळकलण आहे.  

फपनने येड भॅनरा आव्हान टदरे, तवे्हा 
तो फकती ळश्क्तळारी आहे माचा वलचाय 
केरा नाही. कहाणी आऩल्मारा हे शळकलत े
की अनेक लेऱा भाणूस  फदु्धीने /मकु्तीने 
ळश्क्तळारी भाणसारा हयल ूहै. 

कहाणीची शिकवण   


